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Nezisková organizácia Indícia so sídlom Karloveská 6C, 841 04 Bratislava, vznikla 12.7.2011 a bola zaregistrovaná 

Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-19001/348/2011-NO. 

 

Indícia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a 

kultúrnych hodnôt: 

 organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, stretnutí, prezentácií, osvetových podujatí s cieľom 

zvýšenia vedomostnej úrovne a otvorene komunikovať so širšou verejnosťou, 

 organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 

 organizovanie súťaží, výstav, festivalov a výmenných pobytov; a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, 

vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby 

 analýzy, rozbory, prieskumy, 

 tvorba a realizácia projektov, 

 poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín. 

 

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 15.6.2017 znenie predloženej výročnej správy za rok 2016. 

 

 

Nezisková organizácia počas roka 2016 vykonávala nasledovné činnosti: 

 

A. Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, stretnutí, prezentácií, osvetových podujatí s cieľom zvýšiť 

vedomostnú úroveň a otvorene komunikovať so širšou verejnosťou: 

 

 Školenia k nespojitému písmu Comenia Script – V priebehu roka 

2016 zrealizovala Indícia ďalšiu sériu školení zameraných na 

výučbu nespojitého písma Comenia Script. Lektorkou školení bola 

Mgr. Andrea Cinegová, ktorá je ako certifikovaná lektorka 

poverená priamo autorkou písma, MgA. Radanou Lencovou, Ph.D., 

na vedenie seminárov na Slovensku. Školenia boli jednodňové. 

Zmena oproti minulým rokom nastala vo forme záverečnej skúšky. 

Táto už nie je organizovaná ako prezenčná, účastníci ju absolvujú 

korešpondenčným spôsobom. Indícia zorganizovala tieto školenia: 

o  16.1.2016 v Ždani 

o  13.2.2016 v Žiari nad Hronom 

o  11.3.2016 v Pezinku 

o  8.4.2016 v Trebišove 

o  9.4.2016 v Michalovciach 

o  13.5. v Bratislave 

o  20.5. v Žiline 

o  2.9. v Bratislave 

o  26.11. v Ružomberku 

O školenia je zo strany učiteľov stále záujem, a preto pokračujú aj v roku 2017. 

 

 Konferencia Učíme pre život – V roku 2016 usporiadala Indícia v poradí už 8. ročník celoslovenskej 

konferencie Učíme pre život. Podujatie je určené primárne učiteľom a riaditeľom škôl, ale aj odbornej a širšej 

verejnosti so záujmom o rozvoj školstva a vzdelávania na Slovensku. Konferencia sa konala 18.-20. marca 
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2016 v Poprade a zúčastnilo sa jej vyše 350 osôb. Program podujatia bol zostavený z kombinácie prednášok, 

workshopov a diskusií, pričom hlavnou témou podujatia bola Prepojenosť.  

 

 Školenia k Hejného matematike – Indícia aj v roku 2016 pokračovala v organizácii školení zameraných na 

osvojenie si výučby matematiky Hejného metódou. Od októbra sa vďaka finančnej podpore donora (rod. 

Kúšikovcov) podarilo ešte intenzívnejšie rozbehnúť školenia pre učiteľov, rozšíriť ponuku pre ďalšie cieľové 

skupiny a odskúšať nové formáty, ako napr.: 

o školenia pre učiteľov 2. stupňa ZŠ, 

o školenia zamerané na domáce vzdelávanie, 

o formát školenia „otvorená hodina“, 

o kurzy špeciálne zamerané na prácu s deťmi 

v konkrétnom ročníku. 
Celkovo zorganizovala Indícia počas roka 37 kurzov 

Hejného metódy, z toho 14 ucelených základných kurzov 

v trvaní 16-tich vyučovacích hodín. Ostatné školenia boli 

kratšie, a to 4- až 8- hodinové. 

Vzhľadom na rýchlo rastúci záujem o Hejného metódu 

bude Indícia pokračovať v školeniach aj v nasledujúcom 

roku, a naďalej rozširovať a dolaďovať ich ponuku. Okrem 

školení boli v prevádzke aj Kluby učiteľov Hejného 

metódy, prostredníctvom ktorých poskytujú lektori vyškoleným učiteľom ďalšiu priebežnú podporu na 

odbornej úrovni.  

V nasledujúcom roku je plánované rozšírenie skupiny certifikovaných lektorov, aby bol narastajúci dopyt 

zvládnuteľný aj v dlhodobom horizonte.  

Zároveň už prebiehajú prípravy prvej konferencie zameranej na Hejného metódu na Slovensku, kde sa 

účastníci dozvedia viac o metóde a budú mať možnosť vymeniť si skúsenosti. 

 

 Letná škola Pytagoras – Letná škola Pytagoras 2016 sa konala v júli, už tradične v Hronci. Toto podujatie je 

určené predovšetkým učiteľom, ktorí sa venujú matematike a fyzike, a osobám, ktoré organizujú aktivity pre 

deti a mládež. Akcie sa zúčastňujú celé rodiny aj s deťmi. Program podujatia je zostavený z odborných 

prednášok, búrz nápadov, interaktívnych workshopov, ale aj športových a tvorivých aktivít. 

 

 Roadshow Moderný učiteľ 2016 – Podujatie Roadshow Moderný učiteľ navštívilo v roku 2016 šesť miest 

v rámci Slovenskej republiky (konkrétne Žilinu, Poprad, Košice, Banskú Bystricu, Nitru a Bratislavu). Indícia 

sa každoročne touto formou snaží priblížiť inovatívne myšlienky vo výchove a vzdelávaní všetkým učiteľom 

z rôznych kútov krajiny. V roku 2016 sa konal už 12. ročník, a to v dňoch od 17. do 25. októbra. Program bol 

venovaný spôsobom hodnotenia žiakov, možnostiam práce s médiami, dôležitosti duševného zdravia, ale 

napr. aj pozitívam videohier, či tipom, ako deti učiť o globalizácii, cudzích krajinách a dôvodoch migrácie 

obyvateľstva.  

 

B. Organizovanie súťaží, výstav, festivalov a výmenných pobytov; a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, 

vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby: 

 V roku 2016 neorganizovala Indícia žiadnu súťaž, výstavu ani festival. 

 

 

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu č. 1 výročnej správy. 

 

Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. Zb. o účtovníctve v platnom 

znení. Účtovná závierka neziskovej spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa 

§17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 

2016 do 31. decembra 2016. 

Účtovná jednotka nevedie žiadne údaje na podsúvahových účtoch. Nevlastní prenajatý majetok, nemá majetok 

v úschove, odpísané pohľadávky ani iné ďalšie položky, ktoré sa vedú na podsúvahových účtoch.  
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Účtovná jednotka nie je si vedomá žiadnych budúcich možných peňažných záväzkov ani budúcich možných 

nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Taktiež nemá iné významné položky ostatných finančných práv 

ani finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. V správe ani vo vlastníctve 

nemá žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. 

Počas účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód. Dlhodobý majetok sa oceňuje 

obstarávacou cenou. Pri obstaraní sa určí predpokladaná doba používania majetku a na základe nej aj doba 

odpisovania. Finančný majetok, pohľadávky a záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou. Odpisový plán dlhodobého 

majetku vychádza z predpokladanej doby používania majetku. Použili sa rovnomerné odpisy. Na obstaranie majetku 

nebola účtovnej jednotke poskytnutá žiadna dotácia zo štátneho rozpočtu ani miestnych rozpočtov. Pohľadávky, 

záväzky a časové rozlíšenie boli ocenené menovitou hodnotou. 

 

 

Indícia nemala povinnosť overovať ročnú účtovnú závierku audítorom vzhľadom na objem finančných prostriedkov. 

 

 

Príjmy k 31.12.2015 boli v celkovej výške 181 139 €. 

Príjmy k 31.12.2016 sú uvedené v tabuľke: 

 

Príjmy k 31.12.2016  

Tržby za vlastné výrobky 19 368 

Tržby z predaja služieb  199 

Tržby z predaja tovaru 16 714 

Zmena stavu zásob výrobkov -22 604 

Platby za odpísané pohľadávky 3 

Úroky 481 

Kurzové zisky 18 

Prijaté dary 9 833 

Osobitné výnosy z projektov 96 057 

Tržby z predaja materiálu 50 

Prijaté príspevky z iných organizácií 14 000 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 370 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 984 

Príjmy celkom  135 473 € 

 

Výdavky k 31.12.2015 boli v celkovej výške 170 921 €. 

Výdavky k 31.12.2016 sú uvedené v tabuľke: 

 

Výdavky k 31.12.2016  

Spotreba materiálu 6 598 

Predaný tovar 7 519 

Ostatné služby -5 067 

Mzdové náklady 26 537 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 8 633 

Zákonné sociálne náklady 636 

Osobitné náklady 86 511 

Ostatné dane a poplatky 5 

Iné ostatné náklady 282 

Kurzové straty 196 

Výdavky celkom  131 850 € 
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Výdavky k 31.12.2016 v členení: 

 

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2016 bol 1 044 €. 

Konečný zostatok na bankovom účte k  31.12.2016 bol 1 252 €. 

Konečný zostatok na finančných účtoch spolu k 31.12.2016 bol 2 296 €. 

 

 

Príjmy z nezdaňovanej činnosti (v tom): 121 301 

   Platby za odpísané pohľadávky 3 

   Kurzové zisky 4 

   Prijaté dary 9 833 

   Osobitné výnosy z projektov (z organizovania podujatí) 96 057 

   Tržby z predaja materiálu 50 

   Prijaté príspevky z iných organizácií 14 000 

   Prijaté príspevky od fyzických osôb 370 

   Príspevky z podielu zaplatenej dane 984 

Príjmy zo zdaňovanej činnosti (v tom): 14 172 

   Tržby za vlastné výrobky 19 368 

   Tržby z predaja služieb  199 

   Tržby z predaja tovaru 16 714 

   Zmena stavu zásob výrobkov -22 604 

   Úroky 481 

   Kurzové zisky 14 

Príjmy celkom  135 473 € 

 

 

Nezisková organizácia Indícia má majetok vo forme zásob, dlhodobých a krátkodobých pohľadávok a finančných účtov. 

Konečný zostatok na účtoch zásob bol 18 597 €, na účtoch dlhodobých pohľadávok bol zostatok 0 € a na účtoch 

krátkodobých pohľadávok bol konečný zostatok 105 331 €. Na finančných účtoch spolu bol k  31.12.2016 zostatok 

2 296 €. 

 

Majetok k 31.12.2016  

Zásoby 18 597 

Krátkodobé pohľadávky 105 331 

Finančné účty 2 296 

Majetok celkom 126 224 € 

Výdavky na správu (výdavky na prenájom kancelárskych priestorov, na telefón, 

internet, kancelárske potreby, apod.)  
8 256 

Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb (výdavky na prenájom 

konferenčných miestností a techniky, občerstvenie, ubytovanie, cestovné náklady, 

organizačný materiál, školiaci materiál, nákup drobnej techniky, apod.), v tom: 

112 895 

 Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, stretnutí, prezentácií, 
osvetových podujatí s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a otvorene komunikovať 
so širšou verejnosťou 

112 895 

 Organizovanie súťaží, výstav, festivalov a výmenných pobytov; a ďalšie služby v 
oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so 
zameraním na informačné služby 

0 

Výdavky zo zdaňovanej činnosti 10 699 

Výdavky celkom 131 850 € 
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Pasíva k 31.12.2016  

Základné imanie 100 

Záväzky 126 124 

v tom:  

    Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 13 193 

    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 859 

    Rezervy 488 

    Záväzky zo sociálneho fondu 164 

    Záväzky z obchodného styku 12 120 

    Záväzky voči zamestnancom 2 831 

    Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdrav. poisťovňami 1 748 

    Daňové záväzky 1 386 

    Časové rozlíšenie 91 335 

Pasíva celkom  126 224 € 

 

 

V priebehu roku 2016 nedošlo k žiadnej zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie Indícia, n.o. 

 

 

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 

 

 

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 

 

V Bratislave, 15.6.2017 


